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Các nhận định chính 

Theo đề xuất gần nhất của Bộ Tài Chính, thuế giá trị gia tăng 

(GTGT) của Việt Nam sẽ tăng dần từ mức 10% lên 12% vào năm 

2020. Ngay đầu năm nay, Bộ Tài Chính đã gửi bản dự thảo sửa đổi 

lần 2 về thay đổi luật thuế GTGT lên Bộ Tư Pháp, trước khi bản dự 

thảo này được trình trước Chính phủ. Theo bản dự thảo mới, thuế 

GTGT sẽ được điều chỉnh tăng từ mức 10% lên 11% trong năm 

2019 và tăng tiếp lên 12% vào năm 2020. 

Thuế GTGT là một trong những nguồn thu lớn nhất của ngân 

sách nhà nước (chiếm 21% tổng thu ngân sách giai đoạn 2010-

2016), do đó đề xuất tăng thuế có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể 

lên thu ngân sách với mức đóng góp tăng thêm có thể lên đến 

1% GDP. Nhằm hỗ trợ cho quá trình củng cố tài khóa và giảm thâm 

hụt tài khóa xuống dưới mức 3,5% GDP vào năm 2020, Chính phủ 

cần mở rộng nguồn thu từ thuế GTGT. Tuy nhiên, chúng tôi cho 

rằng nhà điều hành cần cân nhắc đến các biện pháp cắt giảm chi 

thường xuyên bên cạnh giải pháp tăng thuế để hướng đến quản lý 

nợ công bền vững. 

Việc tăng thuế GTGT có thể sẽ đẩy giá cả tăng từ đó làm giảm 

tổng cầu và tạo ra bất bình đẳng trong phân phối thu nhập xã 

hội. Mặc dù điều chỉnh tăng thuế là cần thiết để cải thiện vấn đề 

thâm hụt ngân sách, nhưng theo tính toán của Bộ Tài chính thì thay 

đổi này có thể khiến cho tăng trưởng kinh tế bị giảm khoảng 0,5 

điểm phần trăm và khiến lạm phát tăng thêm 2,2 điểm phần trăm 

trong vòng hai năm tới. Do ảnh hưởng tiêu cực này, chúng tôi cho 

rằng nhà điều hành có thể sẽ bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ 

nền kinh tế để đề xuất có thể được thông qua trong kỳ họp Quốc Hội 

vào cuối năm nay. Ngoài ra, nếu tình hình tài khóa cải thiện, chúng 

tôi kỳ vọng Chính phủ có thể gia tăng đầu tư công để bù lại cho tác 

động xấu lên chi tiêu dùng. Do đó, tác động ròng của việc tăng thuế 

GTGT lên tăng trưởng kinh tế có khả năng sẽ không quá tiêu cực. 

So với dự thảo lần đầu, nhà điều hành có vẻ đã nhượng bộ hơn 

đối với mục tiêu tăng thuế. Cụ thể, dự thảo lần đầu được đưa ra 

vào tháng 8/2017 đã đề xuất mức tăng lên 12% vào năm 2019 và 

14% vào năm 2021. Tốc độ điều chỉnh đã được dãn ra và thấp hơn 

đề xuất ban đầu. Ngoài ra, việc đánh thuế GTGT đối với việc chuyển 

nhượng bất động sản cũng đã tạm thời không được xem xét trong 

đề xuất mới nhất. Điều này cho thấy nhà điều hành không muốn can 

thiệp mạnh tay vào xu hướng tích cực đang diễn ra hiện nay trên thị 

trường bất động sản. 

Nếu đề xuất này được thông qua, Việt Nam sẽ là nước có mức 

thuế GTGT cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, cùng tỷ lệ thuế 

GTGT với Philippines. Philippines đã có bước đi tương tự Việt 

Nam vào năm 2006 và dự định sẽ tiếp tục nâng thuế GTGT lên 

15%. Trong khi đó, các nước trong khu vực như Campuchia, 

Indonesia, Lào đều đang có mức thuế GTGT 10%, thậm chí Thái 

Lan có mức thuế GTGT chỉ 7%. Tỷ lệ thu thuế GTGT trên GDP của 

Việt Nam ước khoảng 6-7%, tương tự như Philippines vào năm 

2015 (6,6%). 
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Hình 1: Thuế GTGT ở các nước Châu Á – Thái Bình Dương phân theo mức thu nhập 

 
Nguồn: VNDIRECT 

Những thay đổi chính đối với thuế GTGT 

 Thuế GTGT sẽ được nâng từ mức 10% lên 11% từ 01/01/2019 

và lên 12% từ 01/01/2020.  

 Một số mặt hàng không chịu thuế trước đây sẽ bắt đầu chịu thuế 

suất 5% từ 01/01/2019 và tăng lên 6% từ 01/01/2020:    

 Phân bón 

 Máy móc, thiết bị dành cho sản xuất nông nghiệp 

 Tàu đánh bắt xa bờ 

 Chuyển một số mặt hàng chịu thuế suất 5% lên mức thuế suất 

tiêu chuẩn:  

 Nước sạch 

 Lưới đánh cá 

 Thiết bị y tế sử dụng cho nhiều mục đích 

 Thiết bị giáo dục sử dụng cho nhiều mục đích 

 Hoạt động thể thao và vui chơi, giải trí 

 Sách 

 Các thay đổi khác:  

 Hoàn thuế đối với doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ có mức 

thuế 5% nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ 

hết sau 12 tháng. 

 Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là có chứng từ thanh 

toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, 

trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần từ mức 20 triệu đồng 

xuống mức dưới 5 triệu đồng. 

Lộ trình thực hiện 

Bộ Tài Chính đã trình Chính phủ dự thảo về việc sửa đổi 5 loại thuế 

(gồm cả thuế GTGT) vào tháng 08/2017. Sau nhiều phản biện đối 

với đề xuất tăng thuế GTGT, Bộ Tài chính đã điều chỉnh lại giãn mức 

tăng thuế và đã trình lại vào tháng 01/2018. Chính phủ sẽ xem xét 
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dự thảo lần hai này sau đó trình lên Quốc Hội vào kỳ họp lần thứ 6 

QH khóa XIV (dự kiến diễn ra vào tháng 11/2018). Nếu được thông 

qua, việc thay đổi thuế suất sẽ có hiệu lực từ 01/01/2019. 

Hình 2: Lộ trình thay đổi luật thuế GTGT 
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Nguồn: VNDIRECT 

Tình trạng tài khóa bấp bênh của Việt Nam 

Việt Nam đã trải qua thâm hụt tài khóa trong nhiều năm cho đến 

nay. Việc tăng thâm hụt ngân sách dẫn đến hậu quả gồm (i) nợ công 

cao; (ii) khó khăn cho việc chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo 

dục và y tế; (iii) đặt áp lực lên chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng 

trưởng kinh tế. Tại mức nợ công 61,3% GDP tại thời điểm cuối năm 

2017, tỷ lệ nợ công của Việt Nam là khá cao so với các nước trong 

khu vực. Bên cạnh đó, việc gia nhập các nước có thu nhập trung 

bình khiến lượng vốn ODA của Việt Nam cạn dần và buộc Chính phủ 

phải đi vay với chi phí cao hơn từ thị trường vốn quốc tế. Cùng với 

sự thu hẹp của chính sách nới lỏng tiền tệ trên toàn cầu, rủi ro lãi 

suất đối với các khoản nợ nước ngoài của Việt Nam sẽ gia tăng, nợ 

nước ngoài hiện đang chiếm khoảng 45% GDP. Trong khi đó, nợ 

không được Nhà nước bảo lãnh của các doanh nghiệp nhà nước, 

tập đoàn nhà nước lớn được ước tính ở mức 1,5 triệu tỷ đồng, 

tương đương 36,9% GDP và 59,7% tổng nợ quốc gia vào thời điểm 

cuối năm 2015. Thống kê về nợ cho thấy rủi ro tài khóa là áp lực 

hiện hữu.  

Hình 3: Cán cân ngân sách  Hình 4: Tỷ lệ thu thuế, phí trên GDP 

 

 

 
   Nguồn: MoF, VNDIRECT     Nguồn: MoF, VNDIRECT 

Từ năm 2015, chúng tôi nhận thấy Chính phủ đã bắt đầu cam kết 

củng cố tình hình tài khóa thông qua việc đưa ra kế hoạch ngân sách 

trong trung hạn. Trong đó, định hướng gia tăng nguồn thu mới cho 

ngân sách đồng thời tiếp tục quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà 

nước. Các nhà điều hành hướng đến kế hoạch giảm thâm hụt tài 

khóa xuống còn 3,5% GDP vào năm 2020. Tỷ lệ thu thuế trên GDP 
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dự kiến trong năm 2018 tiếp tục giảm còn 19,7% so với mức 21% 

trong năm 2017, tuy nhiên, nhà điều hành đặt mục tiêu đẩy tỷ lệ thu 

thuế, phí về mức 21% vào năm 2020. Mục tiêu khác là giữ tỷ lệ nợ 

công ở mức 65% GDP trong giai đoạn 2016-2020. 

Hình 5: Kế hoạch tài khóa (2016-2020) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Chi thường xuyên gồm chi cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ 

Rủi ro xói mòn trong những nguồn thu ngân sách lớn. Thu ngân 

sách từ việc thoái và bán vốn nhà nước khá tích cực trong thời gian 

gần đây, ước tính đạt khoảng 120.000 tỷ đồng (tương đương 5,3 tỷ 

USD) trong năm 2017. Đồng thời, chúng tôi kỳ vọng diễn biến tích 

cực này có thể lặp lại trong năm 2018 nhờ lộ trình thoái vốn vẫn 

đang diễn ra. Tuy nhiên, đối với loại nguồn thu này, chúng tôi cho 

rằng thiếu yếu tố bền vững và khó có thể được duy trì trong trung và 

dài hạn, đặc biệt là khi quy mô doanh nghiệp nhà nước ngày càng 

thu hẹp. Ước tính thu ngân sách từ thoái vốn nhà nước chiếm 

khoảng 9% tổng thu trong năm 2017, trong khi cổ tức từ các doanh 

nghiệp nhà nước chiếm khoảng 5,1% trong năm 2013-2016. Ngoài 

ra, nguồn thu thuế xuất nhập khẩu cũng đi xuống trong những năm 

gần đây, giảm còn khoảng 7,7% tổng thu trong năm 2017 so với 

mức 9,5% tổng thu trong năm 2010. Xu hướng này có thể tiếp diễn 

trong những năm tiếp theo do lộ trình giảm thuế suất nhập khẩu đến 

từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang chuẩn bị 

ký kết.  

Hình 6: Thu khác từ DNNN*  Hình 7: Thu thuế XNK 

 

 

 
   Nguồn: MoF, VNDIRECT 

* gồm thu từ cổ tức, bán vốn và IPO DNNN 
    Nguồn: MoF, VNDIRECT 

2016-2020 (KH) 2016-2017 (TH)

Thu NSNN (tỷ đồng) 6.864.000                          2.340.877                            

%GDP 23,5% 24,6%

Tỷ lệ thuế, phí/GDP 21,0% 22,5%

Thu nội địa/Tổng thu 84,5% 80,7%

Chi NSNN (tỷ đồng) 8.025.000                          2.706.809                            

Chi đầu tư phát triển (tỷ đồng) 2.000.000                          539.258                               

% tổng chi

Chi đầu tư phát triển 25,5% 20,0%

Chi thường xuyên 64,0% 64,5%

Chi cho giáo dục, đào tạo 20,0% 15,2%

Chi cho khoa học, công nghệ 2,0% 0,8%

Thâm hụt ngân sách (%GDP) 3,9% 3,8%
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Chất lượng nguồn thu ngân sách thấp. Từ năm 2015, tốc độ thu 

ngân sách phụ thuộc khá nhiều vào các nguồn thu ngoài thuế như 

phí, lệ phí và thu tiền sử dụng đất. Mức đóng góp của phí, lệ phí 

trong tổng thu ngân sách nhà nước đã tăng mạnh từ mức 4,6% lên 

7,7% trong giai đoạn 2011-2017. Trong khi đó, thu tiền sử dụng đất 

cũng tăng từ 8,4% trong năm 2010 lên 9,5% tổng thu trong năm 

2017. Các khoản thu từ nhà đất hiện đang chiếm khoảng 9,5% tổng 

thu, đứng thứ ba sau đóng góp của thuế GTGT (24,5%) và thuế thu 

nhập doanh nghiệp (17%). Trong năm 2017, Luật Ngân sách mới có 

hiệu lực cũng đưa thêm nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết vào 

thu ngân sách, chiếm khoảng 2,4% tổng thu.  

Hình 8: Thu từ phí, lệ phí  Hình 9: Các khoản thu về nhà, đất 

 

 

 

   Nguồn: MoF, VNDIRECT     Nguồn: MoF, VNDIRECT 

Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhưng thiếu vắng sự hỗ trợ 

của đầu tư công. Trong giai đoạn 2016-2017, thu ngân sách chỉ đủ 

để trang trải cho chi thường xuyên và chi trả cho gánh nặng nợ nần 

của quốc gia. Kết quả là chi cho đầu tư phát triển trong tổng thu 

ngân sách giảm từ mức 26,1% trong năm 2015 xuống chỉ còn 19,2% 

trong năm 2017. Sự suy giảm này là một trong những nút thắt đối với 

tăng trưởng kinh tế trong trung hạn. Theo ước tính của ADB, Việt 

Nam cần khoảng 480 tỷ USD cho đầu tư cơ sở hạ tầng từ nay cho 

đến 2030 nhưng ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng được 1/3.  

Hình 10: Chi thường xuyên và trả nợ (% tổng thu)   Hình 11: Chi đầu tư phát triển 

 

 

 
   Nguồn: MoF, VNDIRECT     Nguồn: MoF, VNDIRECT 
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Ảnh hưởng của việc tăng thuế GTGT: Tích cực đối với thu ngân 

sách, ít tiêu cực đối với chi tiêu dùng 

Tăng thuế GTGT sẽ cải thiện cán cân tài khóa 

Việc tăng thuế GTGT kỳ vọng sẽ tác động tích cực lên thu ngân sách 

nhà nước do đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu 

(bình quân khoảng 21% tổng thu NSNN và 6% GDP trong giai đoạn 

2010-2017). Theo ước tính của chúng tôi, phần đóng góp thêm vào 

ngân sách khi tăng thuế GTGT sẽ vào khoảng 1,1% GDP trong năm 

2019 và thêm 1% GDP trong năm 2020. Chúng tôi cho rằng việc 

tăng thuế này sẽ hỗ trợ Chính phủ trong nỗ lực cải thiện cán cân tài 

khóa, cho phép giảm thâm hụt ngân sách về dưới mức 3,5% GDP 

vào năm 2020. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng điều này sẽ giúp cải 

thiện tình hình chi đầu tư công với điều kiện không có sự thay đổi 

đáng kể nào trong chi thường xuyên. Thâm hụt tài khóa giảm sẽ giúp 

giảm rủi ro mà quốc gia phải đối diện trên thị trường tài chính toàn 

cầu khi mà chính sách thắt chặt tiền tệ kỳ vọng sẽ phát huy tác dụng 

trong 2-3 năm tới. Bên cạnh đó, việc giảm nợ công cũng giảm áp lực 

lên ngân hàng Nhà nước trong mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.  

Hình 12: Tác động của việc thay đổi thuế suất lên thu NSNN (%GDP) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Lạm phát có thể tăng nhẹ trong ngắn hạn 

Nếu được Quốc hội thông qua vào cuối năm nay, nhu cầu chi tiêu 

dùng có thể sẽ được thúc đẩy trước khi chính sách thuế mới có hiệu 

lực vào đầu năm 2019, từ đó tạo ra áp lực lạm phát trong những 

tháng cuối năm. Ngoài ra, việc tăng thuế GTGT có thể dẫn đến một 

mức tăng tương đương trong mặt bằng giá hàng hóa trong nền kinh 

tế. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn nhận mức tăng trên nếu có chỉ 

diễn ra một lần và ít có ảnh hưởng tiêu cực lan tỏa trong dài hạn bởi 

sự thận trọng trong việc điều chỉnh thuế và môi trường giá hàng hóa 

quốc tế tương đối thấp. Theo ước tính của GSO, việc tăng thuế 

GTGT thêm 2% sẽ khiến cho lạm phát tăng thêm khoảng 2,28% 

trong giai đoạn 2019-2020.  

Trong dài hạn, việc tăng thuế có thể sẽ khiến chi tiêu dùng và 
tăng trưởng GDP kém khả quan  

Mặc dù tăng trưởng kinh tế tích cực trong những năm gần đây, phần 

lớn người tiêu dùng Việt Nam vẫn thuộc phân khúc thu nhập thấp. 

Theo ước tính của Euromonitor, tầng lớp thu nhập thấp chiếm tỷ lệ 

cao nhất trong tổng dân số của cả nước (~32%). So với nhóm thu 

nhập cao, việc tăng thuế GTGT sẽ khiến tỷ lệ nộp thuế trên tổng thu 

nhập của người có thu nhập thấp cao hơn. Do đó, tạo ra bất bình 

đẳng trong phân phối thu nhập xã hội và cũng có thể tác động tiêu 

cực lên cầu tiêu dùng nói chung. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà điều 

hành cũng sẽ có các biện pháp song hành nhằm giảm thiểu tác động 

tiêu cực trên nhằm hướng đến phân khúc người tiêu dùng có thu 

nhập thấp. Theo ước tính của Bộ Tài chính, tăng trưởng kinh tế của 

Việt Nam có thể sẽ giảm khoảng 0,54 điểm phần trăm trong năm 

2019 và giảm thêm 0,5 điểm phần trăm trong năm 2020 nếu có sự 

thay đổi về thuế GTGT. 

1% tăng thuế 

GTGT

Mở rộng cơ sở 

tính thuế

Chuyển một số mặt hàng từ thuế 

5% sang thuế suất tiêu chuẩn
Tổng

2019 0,60% 0,50% 0,10% 1,10%

2020 0,60% 0,40% 1,00%
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Rủi ro suy giảm về hiệu quả thu thuế  

Do năng lực của cơ quan chức năng trong việc phát hiện và áp đặt 

nghĩa vụ thu thuế còn chưa hiệu quả, chúng tôi cho rằng có khoảng 

30-50% lượng thuế GTGT bị thất thoát ra khỏi nguồn thu ngân sách. 

Việc tăng thuế GTGT trong tương lai có thể khiến việc thất thoát thuế 

trở nên nghiêm trọng hơn do tạo ra động cơ né tránh thuế. Trong đề 

xuất mới nhất, nhà điều hành đã cắt giảm ngưỡng cho phép đối với 

giao dịch không bằng tiền mặt dùng để xác định khấu trừ thuế GTGT 

đầu vào về mức 5 triệu đồng/giao dịch nhằm giảm thiểu các gian lận 

về thuế.  

Ảnh hưởng đối với ngành: Doanh nghiệp phân bón và sản xuất 

máy nông nghệp hưởng lợi; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giải 

trí, y tế và giáo dục bị bất lợi; tác động trái chiều đối với lĩnh 

vực hàng tiêu dùng 

Các mặt hàng phân bón, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp sẽ 

được chuyển từ mặt hàng không chịu thuế sang mặt hàng chịu thuế 

5% (01/01/2019) và tăng lên 6% (01/01/2020). Do chênh lệch giữa 

thuế GTGT đầu vào và đầu ra, các doanh nghiệp sản xuất những 

mặt hàng này có thể được hoàn thuế GTGT đầu vào và giảm được 

giá thành sản xuất. Những cổ phiếu có liên quan gồm LAS, DCM, 

DPM, VAF, NFC và VEAM.  

Do một nhóm hàng hóa đang chịu thuế suất 5% sẽ được chuyển qua 

thuế suất tiêu chuẩn (tức là tăng 120% mức thuế suất nếu giả định 

mức thuế 11% được thông qua và áp dụng vào năm 2019), điều này 

sẽ khiến cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước 

sinh hoạt, dịch vụ y tế, giáo dục và giải trí bị ảnh hưởng tiêu cực. Tuy 

nhiên, tác động tiêu cực giữa các nhóm hàng hóa là khác nhau, phụ 

thuộc vào độ co giãn cầu theo giá. Chúng tôi cho rằng những doanh 

nghiệp cung cấp nước sạch sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực 

như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ y tế, văn hóa, giải trí. Một số 

cổ phiếu có liên quan gồm BTW, BWE, CLW, TDW và PNC.  

Việc tăng thuế VAT sẽ dẫn đến cầu tiêu dùng yếu hơn, nhưng tác 

động lên các doanh nghiệp hàng tiêu dùng sẽ đa dạng tùy vào phân 

khúc hoạt động và mức độ co giãn cầu theo giá của sản phẩm. 

Chúng tôi cho rằng do việc tăng thuế VAT áp dụng lên tất cả các 

hàng tiêu dùng, người tiêu dùng sẽ chọn lọc hơn khi chi tiêu và các 

công ty hàng tiêu dùng đồng thời sẽ đối diện với rủi ro cạnh tranh lớn 

hơn. Một số cổ phiếu có liên quan như VNM, BHN và SAB.  

Quan sát tác động của việc tăng thuế GTGT tại Philippines năm 

2006: không có tác động tiêu cực nào đáng kể 

Tháng 11/2005, Philippines đã nâng danh mục tính thuế GTGT đối 

với các mặt hàng nhiên liệu và một số dịch vụ chuyên môn, tiếp theo 

đó là điều chỉnh thuế GTGT từ mức 10% lên 12% vào tháng 

02/2006. Tổng thu NSNN đã tăng khoảng 1,3% GDP vào năm 2006 

nhờ điều chỉnh trên. Đồng thời, nhằm giảm tác động tiêu cực của 

việc thay đổi thuế suất lên người có thu nhập thấp, Chính phủ cũng 

thông báo kế hoạch dùng 30% phần thuế GTGT tăng thêm để đầu tư 

cơ sở hạ tầng và phục vụ cho chương trình xã hội, cùng với giảm 

thuế TTĐB đối với xăng dầu. Tác động đối với mặt bằng giá cả tại 

Philippines trong năm 2006 do ảnh hưởng của việc thay đổi thuế 

suất là đẩy lạm phát tăng thêm 1,6 điểm phần trăm nhưng lại giảm 

file:///C:/Users/Mai/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 
 

www.vndirect.com.vn  8 

Báo cáo Chuyên đề 

1% trong năm sau đó. Theo ước tính của IMF, tác động sau cùng đối 

với chi tiêu của hộ gia đình do ảnh hưởng của tăng thuế là -2,5%. 

Ngoài ra, các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực lên chi 

tiêu dùng như chương trình xã hội đã giảm mức giảm của chi tiêu 

dùng từ -2,5% xuống -1,9%.  

Chúng tôi cho rằng nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam 

có chăng cũng chỉ chịu tác động tiêu cực nhất thời nếu thuế suất 

GTGT mới được thông qua do:  

1) Rủi ro lạm phát tăng mạnh là không cao: Nếu nhìn qua trường 

hợp Philippines, mức giá cả trong nền kinh tế không biến động mạnh 

sau khi quốc gia này tăng thuế suất lên 12%. Trong khi đó, Việt Nam 

lại tiến hành điều chỉnh thuế chậm và từ từ hơn Philippines, do đó, 

chúng tôi kỳ vọng lạm phát trong những năm tới vẫn ở mức 1 con số, 

tác động từ việc thay đổi thuế GTGT lên lạm phát là không đáng kể 

và chỉ diễn ra một lần.  

2) Việc điều chỉnh từ từ sẽ tạo ra tác động ít tiêu cực hơn so với 

điều chỉnh tăng thuế một lần, ít có ảnh hưởng đến hoạt động bình 

thường của nền kinh tế cũng như tâm lý nhà đầu tư trên thị trường 

chứng khoán.  

3) Một số ngành có thể được hưởng lợi. Một số công ty như 

trường hợp công ty phân bón có thể được hưởng lợi từ những thay 

đổi về thuế GTGT. Những công ty hàng tiêu dùng đang niêm yết có 

thể sẽ ít chịu tác động tiêu cực do thương hiệu và vị thế lớn mạnh 

qua nhiều năm. Những công ty tiêu dùng nhỏ hơn có thể đối diện với 

rủi ro cạnh tranh nhưng nhìn chung không đại diện cho ngành tiêu 

dùng khi so sánh với quy mô niêm yết của những công ty này trên thị 

trường chứng khoán hiện tại. 
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm 
giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu 
tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA                Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN                Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 

 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày 
trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên 
sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố 
của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu 
trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những 
quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế 
và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo 
này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi 
hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển 
giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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